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MÉS INFORMACIÓ
Regidoria de l’Hàbitat Urbà i Rural 
i la Sostenibilitat. 
Ajuntament de Lleida
c/ Tallada, 32 25002 Lleida
T. 973 700 455
infosostenible@paeria.cat 
http://urbanisme.paeria.cat/sostenibilitat

Segueix-nos a les xarxes socials de  
@ecactivitatsll i @lleidaenverd

Inscripcions i més informació a: 
http://urbanisme.paeria.cat/sostenibilitat

ABRIL

Dimecres 25 d’abril, de 19 a 20.30 h 
XERRADA. EL CANVI CLIMÀTIC:  
QUÈ HI PODEM FER?
A càrrec de Francesc Mauri, meteoròleg.
L’anomenat canvi climàtic no només afecta la 
zona àrtica i els ossos i foques que l’habiten, sinó 
també directament Catalunya. Durant la xerrada, 
descobrirem d’on venim, on som i cap a on anem  
pel que fa al clima i com, des de casa o la feina, 
podem lluitar cadascú de nosaltres d’una forma 
força més senzilla del que ens podríem imaginar. 
Activitat gratuïta. Cal inscripció prèvia.

MAIG

Dissabte 19 de maig, de 20 a 22 h i de 22 a 24 h
TALLER. ASTRONOMIA AL MUSEU DEL CLIMA 
I LA CIÈNCIA.
Activitat organitzada en el marc de la Nit dels 
Museus
A càrrec de Josep Mallol, president de la Societat 
Astronòmica de Lleida.
Vine a descobrir el cel de Lleida al vespre-nit. 
Tindràs l’oportunitat d’observar, d’aprendre a 
reconèixer i interpretar alguns dels elements 
astronòmics habitualment visibles des de la ciutat.
Activitat gratuïta. Places limitades. 
Cal inscripció prèvia.

JUNY

Dijous 7 de juny, de 18 a 20 h
XERRADA. PASSA’T A L’ENERGIA SOLAR 
FOTOVOLTAICA
Activitat organitzada en el marc de la Setmana 
Europea de l’Energia Sostenible. 
A càrrec de Jaume Badia Pascual.
Vols saber quines possibilitats hi ha per passar-
se a l’energia solar fotovoltaica? És ara un bon 
moment? Quins són els avantatges? Ho podem 
fer nosaltres a casa? Quina influencia té aquesta 
instal·lació en el consum a la llar? Vine a conèixer 
les  possibilitats de l’energia solar fotovoltaica a 
Lleida.
Activitat gratuïta. Cal inscripció prèvia.

JULIOL

Divendres 6 de juliol, a les 22 h
MOSTRA DE CINEMA AMBIENTAL A LA 
FRESCA - SESSIÓ 1
“GREED, A FATAL DESIRE”, Jörg Seibold | ALE | 
2016 | 83 min | VOSE
Per què alguns humans no en tenen mai prou? 
On ens porta aquesta desmesura? Hi ha alguna 
manera de sortir del cicle viciós de satisfacció 
de necessitats? Aquestes són algunes de les 
qüestions que s’aborden en aquest documental 
sobre la cobdícia humana.



Amb la col·laboració de: Mostra FICMA del 
24 Festival Internacional de Cinema del Medi 
Ambient.  www.ficma.com
Activitat gratuïta. No cal inscripció prèvia

Dijous 12 de juliol, de 19 a 21 h
GIMCANA EN FAMÍLIA: EL CANVI CLIMÀTIC
Vine amb la família a aprendre, tot jugant, les 
causes i conseqüències del canvi climàtic. Saps 
quins són els principals gasos d’efecte hivernacle? 
Saps quins impactes podem observar al nostre 
voltant? Reflexiona i descobreix què podem fer per 
contribuir a reduir els efectes del canvi climàtic. 
Activitat gratuïta. Places limitades. 
Cal inscripció prèvia.

Divendres 20 de juliol, a les 22 h
MOSTRA DE CINEMA AMBIENTAL A LA 
FRESCA - SESSIÓ 2. 
“EL HOMBRE DE AGUA DULCE”, Álvaro Ron | 
ESP, EUA | 2017 | 17 min | VOSC
En un poble al mig del desert de Califòrnia que 
pateix una sequera terrible, una nena de deu anys 
s’enfronta al seu avi per evitar que vengui l’aigua 
de la seva propietat i li proposa un pla desgavellat 
per ressuscitar el riu que s’ha assecat.
“THE VALUABLE WASTE”, Adesoji Adeyemi-
Adejolu | NGA | 2016 | 47 min | VOSE
Llargmetratge sobre la preocupació creixent per 
la gestió de residus generats en les activitats 
humanes a la frontera litoral de l’Àfrica 
Occidental.
Amb la col·laboració de: Mostra FICMA del 
24 Festival Internacional de Cinema del Medi 
Ambient.  www.ficma.com
Activitat gratuïta. No cal inscripció prèvia.

Dimarts 24 de juliol, de 19 a 21h
TALLER. “EL PLANETA BLAU ESTÀ INCLINAT: 
LES ESTACIONS”
A càrrec de Ramon Drudis i Mauri, enginyer i 
divulgador de la ciència astronòmica.
Activitat sobre l’evolució del clima durant l’any 
i les alteracions que pateix com a conseqüència 
del canvi climàtic. Activitat pensada per a tota 
la família, i fonamentalment per als més joves. 
Es farà una representació plàstica de diferents 

aspectes tractats en la conferència, amb què 
podrà interactuar el públic assistent. 
Activitat gratuïta. Cal inscripció prèvia.

AGOST

Divendres 3 d’agost, a les 22 h
MOSTRA DE CINEMA AMBIENTAL A 
LA FRESCA - SESSIÓ 3. Seleccions de 
curtmetratges infantils
“EL SECRETO DEL BOSQUE”, Antonio Grunfeld 
Rius ESP, GNQ | 2016 | 45 min | VO
Un conte africà, combinat amb el màxim rigor 
científic, per llançar un missatge de conservació 
de la natura. 
Amb la col·laboració de: Mostra FICMA del 
24 Festival Internacional de Cinema del Medi 
Ambient.  www.ficma.com
Activitat gratuïta. No cal inscripció prèvia.

Dijous 9 d’agost, de 19 a 21 h
GIMCANA EN FAMÍLIA: EL CANVI CLIMÀTIC
Vine amb la família a aprendre, tot jugant, les 
causes i conseqüències del canvi climàtic. Saps 
quins són els principal gasos d’efecte hivernacle? 
Saps quins impactes podem observar al nostre 
voltant? Reflexiona i descobreix què podem fer per 
contribuir a reduir els efectes del canvi climàtic. 
Activitat gratuïta. Places limitades. 
Cal inscripció prèvia.

Divendres 17 d’agost, a les 22h
MOSTRA DE CINEMA AMBIENTAL A LA 
FRESCA - SESSIÓ 4
“UNCHAINED (DESENCADENADO)”, Álex C. 
Rivera | GBR | 2017 | 78 min | VOSE
Documental que mostra el treball de Carol 
Buckley (EAI - Elephant Aid International) i el seu 
equip per millorar el benestar dels elefants captius 
al Nepal des de la cooperació i l’entesa entre les 
persones i els elefants.
Amb la col·laboració de: Mostra FICMA del 
24 Festival Internacional de Cinema del Medi 
Ambient.  www.ficma.com
Activitat gratuïta. No cal inscripció prèvia.

Dimarts 21 d’agost, de 21.30 a 23.30 h
TALLER. OBSERVACIÓ DELS CRÀTERS 
LUNARS, MART, JÚPITER I SATURN 
MITJANÇANT TELESCOPI
A càrrec de Ramon Drudis i Mauri, enginyer i 
divulgador de la ciència astronòmica.
Aquesta activitat es realitzarà a la part alta del 
Museu, i mitjançant telescopi observarem els 
cràters lunars. Abans de l’activitat visual es farà 
una breu descripció del nostre satèl·lit natural 
i dels planetes que es poden observar a peu de 
telescopi. Activitat oberta a tothom, petits i grans.
Activitat gratuïta. Places limitades. 
Cal inscripció prèvia.

SETEMBRE

Dissabte 22 de setembre, de 12 a 14 h
FIRA DE LA MOBILITAT ELÈCTRICA
Parlarem de la mobilitat sostenible i la mobilitat 
elèctrica a Lleida. Aprendrem quines alternatives 
existeixen actualment als vehicles convencionals, 
com són els cotxes, les motocicletes i les bicicletes 
elèctriques. A més, farem una petita fira de 
vehicles elèctrics per provar aquestes tecnologies 
i resoldre dubtes. 
Activitat gratuïta. Places limitades. 
Cal inscripció prèvia.

OCTUBRE

Dissabte 6 d’octubre, de 12 a 14 h
XERRADA: ESTALVI ENERGÈTIC A LA LLAR
A càrrec de Marta Buira, arquitecta, i Ramon 
Porta, enginyer.
La climatització dels domicilis és molt important 
de cara al confort de les persones, i en els darrers 
anys ha estat una de les causes del creixent 
consum energètic. Quins aspectes s’han de vigilar 
en la facturació energètica i quines mesures 
podem establir per reduir el consum energètic a la 
llar són algunes de les qüestions que abordarem. 
Què podem fer des de casa per posar el nostre gra 
de sorra contra el canvi climàtic?
Activitat gratuïta. Places limitades. 
Cal inscripció prèvia.

ACTIVITATS PERMANENTS
Exposició de Joan Oró i al parc del Museu del Clima i la 
Ciència de Lleida
De l’abril a l’octubre, cada segon diumenge de mes: 
8 d’abril, 13 de maig, 10 de juny, 8 de juliol, 12 d’agost, 
9 de setembre i 14 d’octubre

Visites guiades gratuïtes a l’exposició de Joan Oró. Descobreix  
qui va ser Joan Oró, la seva trajectòria i els seus descobriments.  
Descobreix l’entorn del Museu del Clima i la Ciència de Lleida,  
obra de l’arquitecte Toni Gironès.

Activitat gratuïta, no cal inscripció prèvia. 

Horari: diumenge, d’11.00 a 14.00 h. 
Inici de les visites, cada hora en punt.  

Lloc de trobada: Plaça Central/Ombra de Glicines.

També hi ha la possibilitat de fer visites en altres dies i horaris. 
Feu la sol·licitud a:  museudelclima@paeria.cat

ACTIVITATS ESCOLARS
Activitats dirigides al públic escolar. 
Taller: “Canvi climàtic: causes i conseqüències” 
Descobrir de manera divertida què és el canvi climàtic, com ens 
afecta i què podem fer-hi. 2 hores.

Visita: “Exposició de Joan Oró” 
La vida científica i humanística de Joan Oró. 1 hora.

Més informació a: lleidaenviu@paeria.cat


